درست رأی بدهیم ،نه درشت به عمل رأی بدهیم ،نه حرف
یادمان باشد که قرار است «رئیس قوهی مجریه» را هم انتخاب کنیم

محمدنیازی:تنورانتخاباتریاستجمهوری
هزار و چهارصد ،آرامآرام دارد گرم میشود؛
به کیفیتی که در صف نانوایی سر کوچه به
اندازهی جمنا و شاجا و شانا و اخیرا هم ناسا
بحث و جدل سیاسی به راه اس��ت .تمام محتوای خبری
جرای��د و خبرگزاریها نی��ز اندکاندک پر میش��ود از
مصاحبهی این نامزد علیه آن نامزد و بیانیهی حزب الف
بر ضد مواضع گروه ب .این فضا برای من یادآور خاطراتی
است که از انتخاباتهای قبلی ریاس��تجمهوری دارم.
من متولد سال انتخاباتم؛ هزار و سیصد و هفتاد و شش و
اقال دولتهای هشتم به بعد را به خوبی به یاد دارم .از نود
و دو در میدان سیاسی بودهام و ریا نباشد ،از نود و شش
به بعد ،جزو تشکیالتیهای مش��هور دانشگاه محسوب
میشوم .هر دوره ،حس و حال متفاوتی دارد این یادگار
خمینی .انتخابات را میگویم .الحق که مهمترین یادگار
امام همین «مردمس��االری» اس��ت که نه در افغانستان
جنگزدهی مظلوم درست و حس��ابی پیاده میشود ،نه
در آمریکای جنگافروز ظالم .ش��یخ بیتدبیر اگر کالم
امام را هم جعل کند و وع��دهی آب و برق مجانی عباس
امیرانتظام را به آن ابرمرد همیش��ه بتشکن بچسباند،
باز هم نمیتواند #حق را خدش��هدار کند .اگر موس��ای
نبی از مص��ر کوچید ت��ا مردمش از کین��هی فرعون در
امان بمانن��د؛ روحاهلل ما فرعون را بی��رون کرد که هیچ،
قدرت انتخاب رؤسای کش��ور را هم به صورت مستقیم
به مردم واگذار کرد .حتی رهبر با وجود آنکه اساسا امر
والیت دست خداوند است ،به واسطهی اعضای مجلس
خبرگان رهبری ،توس��ط مردم معین میشود .واقع امر
این اس��ت که با وجود ای��ن همه دش��منی پردامنه با
نهضت و نظام ما -چه در فضای واقعی و چه در فضای
مجازی -صرف همین مباحث انتخاباتی مردم که
رفتهرفته گرمتر هم میش��ود ،از دریایی که خدا
برای بنیاسرائیل شکافت ،معجزهی بزرگتری
به نظر میرسد .البته تمنای دشمن این است
که مردم به انتخابات پشت کنند .بزرگنمایی
مشکالت توسط رس��انههای ضدانقالب
هم دقیقا با همین هدف انجام میشود
که روز انتخابات ،تا حد امکان ش��اهد
صفهای کوتاهتر ،مساجد و مدارس
خلوتتر و صندوقهای کمرأیتری
باشیم .دشمن این یکی را به درستی
فهمیده که اگر از جمهوری اسالمی،
مردم را بگیری ،افتخار همیش��گی
نظ��ام را از او گرفت��های .س��ؤال
اینجاس��ت :چه اتفاقی میتواند به
قهر مردم با نظام منجر شود؟ از دهها
منظر میتوان به این سؤال نگاه کرد و
بس��ته به زاویهی دید ،به آن پاسخ داد
لیکن به زعم نگارنده ،هیچ چیز اندازهی

وضع بد معیشتی و اقتصاد بیثبات نمیتواند آحاد ملت را
از جمهوری اسالمی دلسرد کند .نکتهی مهم این است
که رئیس قوهی مجریه توس��ط مردم انتخاب میش��ود.
حال خوب اس��ت با خود فکر کنیم که دود انتخاب غلط
ما ،در وهلهی اول به چش��م چه کس��ی میرود؟ آیا جز
خود ما مردم؟ اگر واقعا از اوضاع اقتص��ادی گله داریم و
معیشتمان را در تنگنا میبینیم ،س��زاوار است فرصت
انتخابات چند ماه دیگ��ر را به فال نی��ک بگیریم و از آن
به بهترین نحو ممکن اس��تفاده کنیم .چند ماه است که
تقریبا همهی مردم از سر تا پای دولت فعلی و بهخصوص
ش��خص آقای حس��ن روحانی گله میکنند اما فراموش
نکنیم ای��ن آش را ب��ا رأی اکثریت خودم��ان پختهایم.
بگذارید روش��نتر حرفم را بزنم :ریش��هی بس��یاری از
مشکالت ،نه پاستور است و نه کاخ سفید؛ آنجاست که
همین من و ش��ما رأی خود را عوض معیارهای درست،
ب��ا دلبخواه س��لبریتیها تنظی��م میکنیم ی��ا بدتر؛ بر
اس��اس لجبازی رئیسجمهور را انتخاب میکنیم و هیچ
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حواسمان نیس��ت که این آق��ای رئیسجمهور ،رئیس
قوهی مجریه هم هس��ت و از قضا بیش از حرف باید نماد
عمل باش��د و پیش از ش��عار ،آدم کار .آری! من بیش از
آنکه نگ��ران میزان مش��ارکت مردم باش��م ،دغدغهی
فردای انتخاب��ات را دارم و اینکه کدام رجل سیاس��ی،
سکاندار قوهی مجریه خواهد شد و آیا تجربهی این کار
بزرگ را دارد یا نه .در این بیش از چهل س��ال که از عمر
جمهوری اس�لامی میگذرد ،مردم هم��واره در همهی
انتخاباتها بهویژه انتخابات ریاستجمهوری مشارکت
انبوه داش��تهاند و بعضا رکوردهای جهان��ی زدهاند ولی
انتخابات فقط ی��ک روز اس��ت و دورهی دولتها چهار
و بلکه هشت س��ال .اینکه انتخابات ریاستجمهوری
پیشرو کلید پاس��تور را به دست چه کس��ی میرساند
معلوم نیس��ت اما ش��ک ندارم هر کس��ی رئیسجمهور
شود ،باز هم رهبر انقالب او را همانقدر پدرانه در آغوش
میگیرد که هاش��می و خاتمی و احمدینژاد و روحانی
را در آغوش گرفت .مس��ئله اینجاس��ت :چه کردند این

عناصر با محبت س��یدعلی؟ و همچنین ب��ا رأی مردم؟
پدر امت کارش را خوب بلد اس��ت؛ منته��ا ترس دارم ما
فرزندان خلفی نباش��یم .هزینه بتراش��یم و خام بمانیم.
وقتی «آتشبهاختیار» بگوی��د ،آتش به پا کنیم و وقتی
بیانیهی استراتژیک گام دوم را صاد ر کند ،قدمهایمان را
لیلی برداریم .متأسفانه از وقتی بزرگان بر «دولت جوان
حزباللهی» تأکید کردند ،کار شبانهروز بعضی از جوانان
جناح انقالب این ش��ده ک��ه بگردند دنب��ال جوانترین
کاندید انتخابات! و کاش فقط همین بود! این دوس��تان
عزیز ،کار توه��م مبتذل خود را به آنجا کش��اندهاند که
صندلی ریاستجمهوری را به همدیگر تعارف میکنند!
این به امید آن انصراف میدهد و آن برای این ناز میکند!
حاال اینکه آیا ای��ن دردانههای نازنی��ن ،ولو در حد یک
ساعت ،س��ابقهی کار اجرایی دارند ،گویی ابدا محلی از
اعراب ندارد .مایهی تأسف است که هنوز بخش مهمی از
جریان جوان انقالبی کشور ،هیچ فهم درستی از گفتمان
ولی جامعه ندارن��د .والیتپذیری به هش��تگزدن روی
کلمات عبارت «دولت جوان حزباللهی» نیس��ت؛ به این
است که اصل حرف حضرتآقا را بگیریم .بعضیها چنان
ابتذال خود را پررن��گ و وهم خود را غلی��ظ کردهاند که
دستآخر رهبر حکیم انقالب مجبور شدند واضحات را هم
توضیح بدهند که «برای منصبی مثل ریاس��تجمهوری،
سن قاسم سلیمانی خوب است» .حاال باز با عدد چهل بازی
کنید و مدام سنتان را به رخ خلقاهلل بکشید .اتفاقا همین
منش کاریکاتوری که این روزها در پیش گرفتهاید ،خود به
تنهایی بیانگر این مهم است که صرفنظر از سن و سال،
فاقد هر گونه لیاقت برای کارهای اجرایی هستید .نه به آن
بلندنظری خامنهای و نه به این کوتهنگری شما مدعیان.
با این والیتپذیری ظاهربینانه ،علی «أین عمار» نگوید،
جای تعجب اس��ت .تمدن غ��رب اگر یک ول��ی غیر فقیه
با یک هزارم ذکاوت س��یدعلی داش��ت ،تریبون کنگرهی
آمریکا را طرفداران ترام��پ مثل جهازبران تازهعروسها
روی سر نمیبردند .س�لالهی پاک زهرا برای دفاع از رأی
ملت ،مقابل یاران دیرین میایستد ،زخم زبان میشنود،
آماج حمالت مجازس��تان هم میش��ود ام��ا از حق مردم
کوتاه نمیآید .مصباح میرود؛ ما نگران تنهایی سیدعلی
میش��ویم .هاش��می میرود؛ ما خیال میکنیم رهبری
برای رهبر انقالب ،آسانتر میشود .صانعی فوت میکند؛
ما پس��ت تحلیلی در مورد عدم عاقبت ب��ه خیری بعضی
خواص صدر اسالم میگذاریم .اما آقای ما برای هم ه دعای
مغفرت میکند .همین اس��ت خاصیت پدر که همچون
خورش��ید باید همه از ن��ور و گرمایش بهرهی یکس��ان
ببرند؛ ولو آن عنصر سیاس��ی که در بیان ضدیت با مواضع
حضرتآقا دیگر شورش را درآورده و در نهایت بیانصافی
از «ایران پساخامنهای» سخن میگوید .قدرمسلم سیدی
که برای غی ر هم دعای خیر میکند ،از همه نزدیکتر است
به حضرات معصومی��ن .اگر خمینی بنا به دوراندیش��ی،
صحه بر انتخاب حکیمانهی نیمهی خرداد شصت و هشت
نگذاش��ته بود ،در همان فتنهی سوزان هفتاد و هشت کار
این نهضت و نظام به آخر میرسید؛ هشتاد و هشت و نود
و هش��ت پیشکش! در همهی این امتحانات ،س��یدعلی
پاس��دار انتخابات بوده؛ خواه مردم مث��ل دوم خرداد رأی
داده باشند و خواه بر مناط سوم تیر .لیکن از یاد نبریم که
رهبر انقالب ،جمهوریت و اس�لامیت را با هم میخواهند
و به نیکی میدانند که ایران منهای اس�لام ،عقبگرد به
همان عصر شومی است که سران جنگ جهانی میآمدند
در این کشور ،جلسه میگذاشتند؛ بدون آنکه شاه مملکت
را آدم حساب کنند .آری! ایران بدون اسالم ،ایران قبل از
انقالب اسالمی اس��ت؛ ایرانی که اعلیحضرتهایش را نه
رأی مردم بلکه ارادهی اجنبی تعیین میکرد .باش��د که
قدر این سفینه را بدانیم و حواسمان باشد که به بهانهی
حل مشکالت موجود ،قرار نیست تیشه برداریم و به جان
ریشه بیفتیم .بماند که پارهای از معضالت ،دقیقا و عمیقا
از آن ناحیه است که ما درشت رأی میدهیم و درست ،نه.
رأی را باید با لحاظ همزمان دو مفهوم تخصص و تعهد داد
و اال معاویه کلیددار میش��ود و علی مقصر .آیا برای قصور
و تقصی��ر دولت و دولتم��رد انتخابی هم س��یدعلی باید
ناسزا بشنود؟ آیا گناهکار ش��ده که رأی ما مردم را تنفیذ
کرده؟ هیه��ات! آنچه باید هرس کرد ،ش��اخ و برگهای
زائد است؛ نه تنهی درخت .آنچه باید شکست ،آینهی تار
منممنمهای عناصر ناکارآمد است ،نه دل روشن باغبان.
مباد بر ما که در جنگ کدخدا با خدا ،تنها بگذاریم ناخدای
کش��تی انقالب را .لبخند خامنهای ذکر خدا است ،وگر نه
این همه آرامش از کجا میآید؟

